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Νέα Δωρεάν Παροχή προς τα μέλη μας                    

SAFE DEALS                                                            
12355 

 

 

 

 

 

Εκπτωτική ηλεκτρονική κάρτα αγορών  

με πολλαπλάσια επιστροφή 
 

Αυξάνουμε την αγοραστική 

δύναμη των μελών μας 

και των οικογενειών τους 
 

 

Τι είναι το Πρόγραμμα “Safe Deals” 
 

Το “Safe Deals” είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας επιβραβεύει 

για την πιο απλή και καθημερινή σας πράξη, τις αγορές σας! 

Εύκολα και γρήγορα, μπορείτε να κερδίσετε εκπτώσεις, προσφορές 

αλλά και μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες ‘Safe’.  
 

Το “Safe Wallet” είναι το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι! 

 

Πως λειτουργεί  
 

Μέσω του Safedeals.gr, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία και να αποκτήσετε 

δωρεάν την ψηφιακή κάρτα μέλους “Safe Card” την οποία προσθέτετε στην αρχική  

οθόνη του κινητού σας για να την έχετε πάντα μαζί σας  σε κάθε σας συναλλαγή. 

Με την κάρτα σας έχετε πρόσβαση σε  μοναδικές προσφορές από τα συνεργαζόμενα 

καταστήματα και οι συναλλαγές σας με αυτά επιβραβεύονται με πόντους “Safe€uros” σε 

ποσοστό (%) επί της συνολικής  αξίας των αγορών σας. 

Σωματείο Εργαζομένων Τράπεζας EUROBANK 
 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Εμμ. Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542,  Fax. 2103609072 

Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310285781-2,  Fax. 2310284956 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

http://www.unioneurobank.gr/
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Τι σας παρέχει  
 

Τα  Safe€uros που έχετε μαζέψει στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι από 

τις αγορές σας, μπορούν να εξαργυρωθούν με αξία 1Safe€uro=1€:  

 

•   Στην μερική ή ολική εξόφληση των λογαριασμών σας Ενέργειας ή  

     Τηλεφωνίας. 

•   Σε επόμενες αγορές σας, πληρώνοντας λιγότερο ή και καθόλου  

     (μόνο στα φυσικά καταστήματα από τις αρχές του 2023). 

 

Παράδειγμα  
 

Δείτε στο παρακάτω ενδεικτικό παράδειγμα πως μπορείτε να επωφεληθείτε από ένα μήνα 

χρήσης του προγράμματος Safe Deals!  

 

Επιχείρηση 
Μηνιαίες  Αγορές 

Καθαρή αξία σε € 

Ποσοστό 

Επιστροφής (%) 

Κερδισμένα 

Safe€uro 

Supermarket 400 € 2% 8 

Μόδα &Ομορφιά 100€ 6% 6 

Ρούχα 200€ 5% 10 

Delivery 100 € 2% 2 

Έξοδος 200€ 4% 8 

Σύνολο 1000€  34 

 

Στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι ‘Safe Wallet’ βρίσκονται 34 Safe€uros αξίας 34€, 

 για να τα εξαργυρώσετε μέσα στο επόμενο 12μηνο όπως εσείς επιθυμείτε,  

κερδίζοντας ακόμα περισσότερο! 
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Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των συναδέλφων, 

αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μία ενέργεια η  οποία 

εκτιμούμε ότι θα ήταν επωφελής για όλα τα μέλη μας και τις 

οικογένειες τους. 

Πιο συγκεκριμένα, προχωρήσαμε σε συμφωνία με την εταιρία Safe Services όπου τα μέλη 

μας μέσω της co-branded SafeCard και της πλατφόρμας safedeals.gr, θα έχουν 

πρόσβαση για αγορές σε περισσότερα από 350 eshops και με χιλιάδες διαθέσιμες 

προσφορές, κερδίζοντας πόντους επιστροφής (Safe€uros). 

Εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να εγγραφείτε και να αποκτήσετε                        

την ηλεκτρονική σας “Union/SafeCard” και στη συνέχεια θα βγαίνετε κερδισμένοι 

κάνοντας τις αγορές σας.  

Επιπλέον, την κάρτα σας μπορείτε να τη μοιραστείτε με όλα τα μέλη της οικογένειας                

σας μέσω Viber, SMS, email, Messenger κλπ και έτσι καταφέρνετε να κερδίσετε 

περισσότερα όλοι μαζί. 

Το πρόγραμμα λειτουργεί με τον εξής τρόπο: 

 Mε την εγγραφή σας στο πρόγραμμα 

επιβράβευσης Safe Deals (το οποίο αφορά όλα τα 

ενεργά μέλη του Σωματείου Union Eurobank), η 

συλλογή Safe€uros θα γίνεται στο αναγραφόμενο 

στην πλατφόρμα ποσοστό επιστροφής ανά 

λιανέμπορο, προσαυξημένο κατά 10%.  

 Τα  μέλη μας θα κερδίζουν διπλά καθώς θα 

μπορούν να χρησιμοποιούν και τις κάρτες της 

Eurobank αλλά και τη Safecard για τις αγορές 

τους.  

 Επιπρόσθετα, μπορείτε να εξαργυρώσετε τα 

Safe€uros σας με αναλογία 1Safe€uro=1Ευρώ, για 

την πληρωμή μηνιαίων υποχρεώσεων, όπως 

λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και 

Τηλεπικοινωνιών. 

Κλείνοντας, θέλουμε να σας πούμε ότι, για άλλη μια φορά στόχος μας είναι το όφελος 

σας από τις αμέτρητες προσφορές και εκπτώσεις που θα καταφέρετε να βρείτε στο Safe 

Deals, καθώς και τους τρόπους εξαργύρωσης των Safe€uros που έχετε συλλέξει. 

Συνημμένα αποστέλλονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

Αναλυτικά η διαδικασία ενεργοποίησης της κάρτας, η σύνδεση των μελών στην πλατφόρμα 
και παραδείγματα συλλογής και εξαργύρωσης. 
 

http://safedeals.gr/
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Για την εγγραφή σας πατήστε   ΕΔΩ 
 

https://safedeals.gr/register/unioneurobank  

Εναλλακτικά σκανάρετε με το κινητό σας το παρακάτω QrCode: 
 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  
να καλείτε στα τηλέφωνα:  

2105690260 (εσωτ. 117) & 2109313100 (κέντρο) 
 

 

 

 

SAFE CARD © 2022 Safe Services ΑΕ 

Σολωμού 4, Περιστέρι, ΤΚ 12133, Αθήνα  

Tel: 210 93 13 100 - 210 56 90 260 

info@safecard.gr - www.safedeals.gr 

https://www.facebook.com/safecard.gr 

https://www.facebook.com/safedeals.gr 
 

 
 

Υπεύθυνος Union Eurobank για πληροφορίες: Κώστας Αμπελάς 

Τηλ. +30 210 3624278 │ Κιν. +30 6944412329 │ email: kampelas@unioneurobank.gr 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                             Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 

https://safedeals.gr/register/unioneurobank
https://safedeals.gr/register/unioneurobank
mailto:sgeorgoudi@unioneurobank.gr

